OBĚDY

...jsme tu pro Vás!

Jídelní lístek

Polévka
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
Jídlo 4
Jídlo 5
Jídlo 6 VEG

pondělí 25. březen 2019
Rajská s těstovinovou rýží (1,3,9)
Pražská vepřová kýta (uzenina, vejce, hrášek), houskový knedlík (1,3,6,7)
Fazole na kyselo, opečená klobása, chléb (1,7)
Smažené žampiony, brambory, tatarská omáčka (1,3,7,10)
Loštická kuřecí kapsa (tvarůžky), rýže, zelný salát s koprem (1,6,7)
Šunková pěna obložená zeleninou, pečivo (1,3,7)
Pikantní kukuřice, brambory (1)

Polévka
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
Jídlo 4
Jídlo 5
Jídlo 6 VEG

úterý 26. březen 2019
Pórková s vejci (1,3,7,9)
Ruský sekaný biftek (žampiony, smetana), těstoviny (1,3,6,7,9,10)
Vepřové maso v kapustě, brambory (1,6)
Žemlovka s tvarohem a jablky (1,3,7)
Pastýřský kuřecí závitek (uzené maso, smetana, sýr, žampiony), rýže, míchaný salát (1,3,6,7,10)
Mušličkový (těstovinový) salát se sýrem, pórkem, rajčaty a ledovým salátem (1,3,7)
Zeleninová směs s hlívou ústřičnou, rýže (1,9)

středa 27. březen 2019
Polévka
Masový krém (1,7,9)
Jídlo 1
Kuřecí stehno obalené anglickou slaninou, bramborová kaše, okurek (1,7,10)
Jídlo 2
Balkánský džuveč z vepřového masa (rýže, lečo, balkánský sýr), pečivo (1,3,7,10)
Jídlo 3
Palačinky s marmeládou (1,3,7)
Jídlo 4
Šťavnatá hovězí pečeně, brambory, tatarská omáčka (1,3,6,7,9,10)
Jídlo 5
Rýžový salát s hovězím masem a ředkvičkami (1,3,7,10)
Jídlo 6 VEG Brokolicové karbanátky (uzený sýr), bramborová kaše (1,7)

Polévka
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
Jídlo 4
Jídlo 5
Jídlo 6 VEG

čtvrtek 28. březen 2019
Zelná s klobásou (1,7,9,10)
Vepřové nudličky po mexicku (fazole, kukuřice, paprika), rýže s kurkumou (1,6,9)
Domácí pizza (šunka, žampiony, sýr, kečup) (za studena) (1,3,7)
Těstoviny zapečené s paprikami, vejci a sýrem, okurek (1,3,7,10)
Smažený krůtí řízek, brambory s máslem, mrkvový salát (1,3,7)
Rajčatový salát s olivami a sýrem, slunečnicový chléb (1,7)
Pohankové zeleninové rizoto sypané sýrem, mrkvový salát (7)

Polévka
Jídlo 1
Jídlo 2
Jídlo 3
Jídlo 4
Jídlo 5
Jídlo 6 VEG

pátek 29. březen 2019
Uzená s masem a kroupami (1,9)
Pečený vepřový bůček, špenát, bramborový knedlík (1,3,6,7,9)
Selský bramborový guláš (klobása, žampiony), chléb (1,6,9)
Kefírová buchta (1,3,7)
Smažené rybí filé, plátek citronu, brambory, rajčatový salát (1,3,4,7)
Ruské vejce na majonézovém salátu obložené zeleninou, pečivo (1,3,7,10)
Cuketa po milánsku, bezvaječné špagety (1,6,7,9)

Alergeny:

alergeny jsou níže uvedené potraviny nebo typ potravin a výrobky z nich
1 - obiloviny obsahující lepek; 2 - korýši; 3 - vejce; 4 - ryby; 5 - jádra podzemnice olejné;
6 - sojové boby; 7 - mléko; 8 - suché skořápkové plody (ořechy); 9 - celer; 10 - hořčice;
11 - sezamová semena; 12 - oxid siřičitý a siřičitany; vlčí bob (lupina); 14 - měkkýši

